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Zapewnienie bezpieczeństwa pieszych jest jednym z priorytetów podlaskich policjantów. To
właśnie oni do końca listopada uczestniczyli w 69 wypadkach drogowych na terenie
województwa podlaskiego. Tuż przed weekendem mundurowi większym niż zwykle nadzorem
objęli te odcinki dróg, skrzyżowania oraz przejścia dla pieszych, w których ryzyko powstania
wypadku jest największe. Blisko 190 funkcjonariuszy drogówki, w tym z grupy Speed, zwracało
uwagę na zachowania kierowców wobec pieszych, ale sprawdzali również czy piesi dbają o swoje
bezpieczeństwo. Mundurowi ujawnili ponad 970 wykroczeń, z czego ponad 300 popełnili piesi.
W piątek, podlascy policjanci, w tym z grupy Speed, zwracali szczególną uwagę na bezpieczeństwo pieszych. To
właśnie ci użytkownicy dróg, którzy w żaden sposób nie są chronieni, najbardziej narażeni są na skutki wypadków.
Przez pierwszych jedenaście miesięcy tego roku piesi uczestniczyli w 69 wypadkach drogowych, w których 11 osób
zginęło, a 64 zostało rannych. Niemal 190 policjantów większym niż zwykle nadzorem objęło odcinki dróg, skrzyżowania
oraz przejścia dla pieszych, w których ryzyko powstania wypadku jest największe. Ujawnili ponad 970 wykroczeń, z
których 670 popełnili kierowcy, a 304 piesi. Mundurowi zatrzymali do kontroli blisko 200 kierowców, którzy przekroczyli
prędkość w rejonie przejść dla pieszych i zatrzymali 2 prawa jazdy za przekroczenie prędkości w obszarze
zabudowanym powyżej 50 kilometrów na godzinę. W ręce policjantów wpadło też 5 kierowców, którzy zdecydowali się
wsiąść za kierownicę pod wpływem alkoholu i 1 pod wpływem środka odurzającego. Niebezpieczne zachowanie
kierowcy audi zarejestrowała kamera białostockich policjantów z grupy Speed. Na nagraniu widać jak kierowca
wyprzedza na przejściu dla pieszych na ulicy Piastowskiej, w momencie kiedy inne auta już zatrzymywały się, aby
ustąpić pierwszeństwa pieszemu. Policjanci ustalili, że to nie jedyne wykroczenie 39-letniego kierowcy. Badanie
alkomatem wykazało, że miał on blisko 0,3 promila alkoholu w organizmie. Teraz jego losem zajmie się sąd. Działania
to dobra okazja do tego, aby przypomnieć pieszym o obowiązku noszenia odblasków po zmierzchu poza obszarem
zabudowanym. Policjanci zachęcali do korzystania z nich także na wszystkich nieoświetlonych drogach w obszarze
zabudowanym.
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